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Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού προγράμματος Universities 4 

EU- Πανεπιστήμιο Πειραιώς παρουσιάστηκε  το πιλοτικό πρόγραμμα «Σχολικοί Πρέσβεις» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EP School Ambassadors Program).  

 

Συζητήθηκε η υλοποίηση του προγράμ-

ματος «Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου» σε συνέργεια με το 

πρόγραμμα Jean Monnet 

«Universities4EU» που υλοποιεί το Τμή-

μα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έγινε πα-

ρουσίαση του Ευρωκοινοβουλίου και ο-

ρισμός μαθητών- ευρωβουλευτών. 

 

Παράλληλα σε συνεργασία με την Αντι-

προσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε εκδή-

λωση αφιερωμένη στο Βραβείο Ζαχάρωφ 

που από το 1988 απονέμει κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ελευθερία της Σκέ-

ψης. Νικητής του Βραβείου για το 2015 είναι ο Raif Badawi, Σαουδάραβας συγγραφέας και α-

κτιβιστής.   

 

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-

των κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού, Μίλτος Κύρκος, o Λεωνίδας Α-

ντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Φ. 

Ασδεράκη, Επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς, ο κ. Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, η δημοσιογράφος, Τέτα Παπαδοπούλου Στην εκδήλωση 

συμμετείχαν 22 σχολεία (130 μαθητές, 50 εκπαιδευτικοί ) από όλη την Ελλάδα , καθώς και μα-

θητές του Κολλεγίου «Πνοή Αγάπης» από την Αλβανία. 

      

Την αντιπροσωπεία του σχολείου μας αποτελούσαν  ο μαθητής Φωκίων Κόκκινος της Β΄ τάξης, 

η μαθήτρια Καβάγιου Βαλεντίνη της Γ΄ τάξης  και η κα Χατζημήτρου Ελένη.    

                      



4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
 

 

 
Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015, παρουσιάστηκαν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς οι δράσεις  

που υλοποίησαν τα σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και τα αποτελέσματα της 

έρευνας “What Europe means 4U” η οποία διεξήχθη από την Επιστημονική Ομάδα του U4EU. 

 

Με το συνέδριο παρουσίασης των αποτελεσμάτων ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 

Universities4EU (U4EU) στόχος του οποίου ήταν να φέρει κοντά μαθητές και καθηγητές Λυ-

κείων της χώρας με το Πανεπιστήμιο προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και να ακολουθήσει 

διάλογος πάνω στις σύγχρονες προκλήσεις για την Ευρώπη και το μέλλον της, καθώς και να 

αναζητηθούν απαντήσεις για τα προβλήματα που τροφοδοτούνται από την κρίση τόσο για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Ελλάδα. 

 

Στη δράση έλαβαν μέρος  από το σχολείο μας οι μαθητές της Β΄ τάξης:  

Κόκκινος Φωκίων, Λιουδάκης Νίκος,  Πολυμίλη Μυρτώ, Μαύρου Άννα, Μήτρος Μάριος , Κα-

λογιάννη Παγώνα  και οι υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος  κα Χατζημήτρου  Ελένη - 

Φιλόλογος και  κα Χαλκιαδάκη Μαρία - Φιλόλογος Αγγλικής. 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας κατέθεσαν τις ε-

μπειρίες και τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμ-

μετοχή τους στην επιμορφωτική ημερίδα (Πανεπι-

στήμιο Πειραιά, 21 Μαρτίου 2015) και στο πρόγραμ-

μα συνολικά. Στη συνέχεια  παρουσίασαν διεξοδικά 

την ενημερωτική  δράση που πραγματοποίησαν στο 

σχολείο μας στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Universities 4EU» με τίτλο:   

  

 

 

 



Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι μαθητές όλων των σχολείων συμμετείχαν σε τέσσερα ερ-

γαστήρια:   

1ο «Playing with Erasmus», 2ο «Eurosudoku», 3ο «U4EU App» , 4ο «Τα δώδεκα αστέρια» 

      

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί μέσα από τη συμμετοχή τους στο «Διεθνολογικό Εργαστήριο: 

Σύγχρονες εξελίξεις» ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο και για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+.  

 

 

      

Ευχαριστούμε πολύ την Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Διεθνών 

Σπουδών, τους φοιτητές του τμήματος Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και ό-

λους τους συντελεστές του Προγράμματος για τις πολύτιμες γνώσεις και τις μοναδικές εμπειρί-

ες που μας πρόσφεραν. 

                                                               

                                       

                        

                                                  

                                                                         Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

                                                                     Χατζημήτρου  Ελένη - Φιλόλογος      

Χαλκιαδάκη Μαρία  -  Φιλόλογος Αγγλικής  

                                                                      

Η μεγάλη οικογένεια του U4EU και ο Καθηγητής Παντελής 

Παντελίδης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

 


